
Número do requerimento Data do requerimento Decisão Justificativa/Observação

888.000.597/15
888.000.691/16

03/02/2016
10/02/2016 Deferido

Apto a operar seu cadastro no SISPASS.
Para ser homologado, o criador deverá protocolar no Ibram a cópia do comprovante de pagamento do boleto que foi enviado

por e-mail
 Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá emitir a licença em sua página de criador no site do IBAMA

As regras para criação de passeriformes nativos silvestres são definidas pela IN IBAMA 10/2011, disponível para download no
site www.ibram.df.gov.br SERVIÇOS > FAUNA > SISPASS.

888.000.660/16 05/02/2016 Indeferido
Por favor corrigir no Cadastro Técnico Federal - CTF (site do IBAMA): Bairro > apenas a Região Administrativa (Gama);
Complemento > Setor Central; Nº do imóvel > 102.  O passo a passo para as alterações no CTF está disponível no site:
www.ibram.df.gov.br > serviços > fauna > sispass (Como alterar dados cadastrais de pessoa física no Cadastro Técnico

Federal - CTF)

888.000.673/16 05/02/2016 Deferido

Apto a operar seu cadastro no SISPASS.
Para ser homologado, o criador deverá protocolar no Ibram a cópia do comprovante de pagamento do boleto que foi enviado

por e-mail
 Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá emitir a licença em sua página de criador no site do IBAMA

As regras para criação de passeriformes nativos silvestres são definidas pela IN IBAMA 10/2011, disponível para download no
site www.ibram.df.gov.br SERVIÇOS > FAUNA > SISPASS.

888.000.727/16 12/02/2016 Indeferido
Por favor, apresentar comprovante de residência (conta da CEB, telefone fixo, IPTU) em seu nome ou declaração de

residência em nome da mesma pessoa do comprovante da CEB apresentado.  O passo a passo para as alterações no CTF
está disponível no site: www.ibram.df.gov.br > serviços > fauna > sispass (Como alterar dados cadastrais de pessoa física no

Cadastro Técnico Federal - CTF).

888.000.722/16 05/02/2016 Indeferido
Por favor corrigir no Cadastro Técnico Federal - CTF (site do IBAMA): Bairro > apenas a Região Administrativa (Sobradinho);

Complemento > Nova Colina.  O passo a passo para as alterações no CTF está disponível no site: www.ibram.df.gov.br >
serviços > fauna > sispass (Como alterar dados cadastrais de pessoa física no Cadastro Técnico Federal - CTF)

888.000.777/16 26/01/2016 Indeferido
Por favor corrigir no Cadastro Técnico Federal - CTF (site do IBAMA): Corrigir a UF da carteira de identidade para SSP DF;
Comprovante de residência > apresentar comprovante de residência emitido no últimos 60 dias (IN nº 10).  O passo a passo

para as alterações no CTF está disponível no site: www.ibram.df.gov.br > serviços > fauna > sispass (Como alterar dados
cadastrais de pessoa física no Cadastro Técnico Federal - CTF)

888.000.847/16 26/01/2016 Deferido

Apto a operar seu cadastro no SISPASS.
Para ser homologado, o criador deverá protocolar no Ibram a cópia do comprovante de pagamento do boleto que foi enviado

por e-mail
 Para o correto funcionamento do SISPASS o criador deverá emitir a licença em sua página de criador no site do IBAMA

As regras para criação de passeriformes nativos silvestres são definidas pela IN IBAMA 10/2011, disponível para download no
site www.ibram.df.gov.br SERVIÇOS > FAUNA > SISPASS.

888.000.406/16 26/01/2016 Deferido

Apto a operar o SISPASS.
Para ser homologado, o criador deverá pagar o boleto que será enviado por email e aguardar a informação da quitação do seu

pagamento. Para o correto funcionamento do SISPASS, o criador deverá emitir sua licença na página do criador no site do
IBAMA (www.ibama.gov.br>SERVIÇOS>GESTÃO DE CRIADORES DE PASSERIFORMES SILVESTRES-SISPASS>EMITIR

LICENÇA

888.000.412/16 26/01/2016 Deferido

Apto a operar o SISPASS.
Para ser homologado, o criador deverá pagar o boleto que será enviado por email e aguardar a informação da quitação do seu

pagamento. Para o correto funcionamento do SISPASS, o criador deverá emitir sua licença na página do criador no site do
IBAMA (www.ibama.gov.br>SERVIÇOS>GESTÃO DE CRIADORES DE PASSERIFORMES SILVESTRES-SISPASS>EMITIR

LICENÇA

Boletim 04/ 2016 - Informativo SISPASS

Os criadores que tiveram seus requerimentos deferidos somente serão homologados para utilização do Sistema de Criadores de Passeriformes Silvestres Nativos após pagamento do boleto ref.
à homologação e renovação anual de acesso ao SISPASS determinado pelo Decreto nº 36.992, de 17/12/2015, que estabelece a tabela de valores para diversos serviços da Gestão de Fauna. As

regras e as sanções estão determinadas na Instrução Normativa n° 10 (IBAMA), de 20/09/2011. O boleto será encaminhado,  para seu email, pela GETES-Gerência de Tesouraria do IBRAM.

De acordo com o §10, artigo 5° da Instrução Normativa IBAMA nº 10/2011, o criador amador que permanecer sem aves em seu plantel no período superior a 30 dias poderá ter sua licença
cancelada.


